Część artystyczna przygotowana i wystawiona z okazji uroczystości
nadania sztandaru Regionalnemu Centrum Edukacji Zawodowej
w Lubartowie
Scenografia: klasa z rekwizytami : 5 ławek z krzesłami, biurko i krzesło
nauczyciela, mapa historyczna, dziennik lekcyjny.

Dzwonek, radosny gwar uczniowski. Słychać kroki, tupot nóg, nawoływania. Za
chwilę wchodzi klasa, witając się po swojemu: hej, cześć, serwus. Rozgardiasz
jak przed lekcją, ktoś ściąga zadanie, dziewczyny poprawiają makijaż. Słychać
słowa piosenki „Czerwonych Gitar” „Matura”. Wchodzi nauczycielka –
wychowawczyni, komentując zachowanie uczniów:
Nauczycielka
W żartach – jak zwykle – niezrównani. Czy jednak, moi kochani, przygotujecie
program poważno – wesoły, na uroczystość nadania sztandaru naszej
szkoły???!!!
(odpowiada jej bezładny chór głosów, oznaczający akceptację)
Zatem do dzieła, współcześni trubadurzy
Niech zabrzmią dźwięki i harfy i lutni
(po chwili, jakby sobie coś przypomniała)
Acha! Rzecz najważniejsza by gości nie znużyć i by do domu nie wracali
smutni.
(i wychodzi)
(tu jeden z uczniów – prześmiewców mówi, jakby zwracał się do

wyimaginowanej widowni, próbując jak to zabrzmi...)
Sebastian
Cnót naszej szkoły nie sposób wyliczyć.
Była (no i jest!) fantastyczna! I jak w pięknym śnie
Uśmiech nie schodził Wam z oblicza,
Bo w niej wspaniale czuliście się!
Sylwia
No i co teraz zrobimy?

Czy ktoś ma jakiś pomysł?
Jak ruszymy z miejsca?!
Dominika
Wiedziałam, że tak będzie! Mamy za swoje!
Ewa
Dajcie spokój, dość narzekania! Do roboty! Każdy powie co może
zaprezentować.
Dominika
Słuchajcie, słuchajcie, ciiichoo!!
Chyba mam coś...
„Szkoło (do widowni)
O ileż w jednym słowie może się zmieścić wielkiej treści
Ile w nim szczęścia i boleści, nikt nie wyliczy
nikt nie powie...
Chyba. że tylko ucznia serce, co to przebywało w poniewierce
I zniosło takich mąk bezedno
Od których – zda się – gwiazdy bledną...”
Ewa
Dobrze, wystarczy... Jesteście prawdziwą
przyszłością narodu, a przecież, jak mawiał słynny poeta:
takie będzie stado, jak młodych baranów chowanie!
więc (poważnieje w miarę mówienia)
Ze szczerym wzruszeniem zawsze jestem gotowa nauczycieli swoich
wspominać nazwiska. Ileż to oni ze mną miewali kłopotów!!!
(uśmiech nostalgiczny)
I gdy o tym pomyślę – łza mi się w oku błyska...
Słuchajcie a może byśmy wspomnieli minione lata słowami piosenki.
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( Piosenka „Ważne są tylko te dni” w wykonaniu Robert)
Karol
Ja mam pomysł jak opowiedzieć historię naszej szkoły. Chyba należy coś o tym
wspomnieć przy takiej uroczystości.
(wchodzi czołówka z „Sensacje XX wieku”)
Pomieszczenie, w którym się znajdujemy to szkoła. To zwyczajna polska
szkoła. Uczniowie w klasie siedzą spokojnie. Czy spodziewają się, że już
niebawem…….. lecz nie uprzedzajmy faktów. Tymczasem nauczycielka czyta
listę obecności …. Czy przeczuwa, że już za moment,
lecz nie
wyprzedzajmy zdarzeń. Jest godzina (spoglądasz na zegarek i czytasz) 12.36 za
oknem (spoglądasz za okno i mówisz) pada deszcz. Chlup, chlup, chlup jak
gdyby nigdy nic. Nagle znad jednej z ławek rozlega się krzyk.
NIE
Przerażona nauczycielka wypuszcza pióro z rąk. Krzyk powtarza się. NIE
Teraz wydarzenia toczą się szybciej. Wysoki, chudy uczeń o piegowatej twarzy
wstaje. Co zrobi? Otwiera zeszyt i ………. (podchodzisz i zabierasz zeszyt)
Może ja przeczytam! Ciekawe kto cię uczy polskiego?
Odpowiedz jest prosta, to historia szkoły.
Dokładnie 80 lat , …….
Wszystko się zaczęło.
To był mroźny poranek 27 listopada 1927 roku magistrat miasta Lubartów
godzina 10.01, za stoły zasiadło 150 urzędników. Czy wiedza co się za chwilę
wydarzy?? A jednak okazuje się, że wszystko jest starannie przygotowane. Jest
godzina 14. 27, gdy zapada decyzja – powstaje Szkoła Zawodowa
Dokształcająca. Pierwszy kierownik szkoły Robert Iwicki jeszcze nie wie, że
zapisze się na kartach historii szkoły.
Ale nie uprzedzajmy faktów.

(muzyka)

Niecałe 20 lat później sprawy zaczynają nabierać tempa. Już 1 września 1944
roku szkoła rozpoczyna swoją powojenna działalność. Natomiast w 1957 roku
powstaje znana wszystkim agentom CIA Szkoła Rzemiosł Budowlanych ukryta
pod tajnym kryptonimem SRB. W budynku przy ulicy 1- go Maja 82 szkoła
rozpoczyna swoją działalność późnym latem 1965 roku. Rok 1971 i znów
szkoła zmienia swoją nazwę. Jakie czynniki wpłynęła na tą decyzję? To jeszcze
wymaga wyjaśnienia. Drobiazgowe śledztwo wykazało, że miało to na celu
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dalszy rozwój placówki. Jednak niewątpliwym jest, że zasługi dla rozwoju
szkoły maja jej kolejni dyrektorowie.
Jest 1 września 2000 roku. Szkoła zmienia nazwę na Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej, a za dwa lata na stanowisko dyrektora powołany zostaje
Fryderyk Puła. Gdy wchodzi do gabinetu po raz pierwszy jeszcze nie wie jak
zapisze się na kartach historii szkoły. Ale! No właśnie, ale dziś już trochę
wiemy: pracownie komputerowe, remont budynku szkoły, nowe profile
kształceni (w tym klasy dziewcząt). Co łączy dyrektora Pułę ze szkołą?
Dlaczego budynek szkoły został odnowiony. Wreszcie dlaczego powstały nowe
pracownie i kierunki kształcenia? Ale na te pytania odpowiemy w następnym
odcinku.
(muzyka z „Sensacje XX wieku”)
Ewelina
Pomysł fantastyczny!
Gdybym wiedziała... napisałabym
(zastanawia się chwilę po czym pochyla się nad kartką papieru, bierze długopis
i zaczyna coś tworzyć)
ODA DO PROFESORÓW (z egzaltacją)
Rzecz to bardzo ciekawa, pomyśl dla przykładu
Zjadłeś obiad – nie łakniesz drugiego obiadu
Nie ciągnie Cię kawusia, gdyś się napił w miarę
Noc całą grałeś w brydża – dość masz na dni parę.
(po chwili)
A szkołę ledwieś skończył – dzienną lub zaoczną
Już Ci się druga marzy – twe chęci nie spoczną
Ledwie drugą ukończysz, już tęsknisz do trzeciej
(może skończysz fakultet na uniwersytecie?)
Masz jeden, lecz już drugi sen z twych oczu spłoszy
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Pomyśl tylko: Wśród wszystkich na świecie rozkoszy
Tą jedną coraz mocniej z wiekiem się upajasz
A ona wzrasta w miarę, jak ja zaspokajasz!
Och Wy! (patos) PROFESOROWIE!

Coście uczynili?

Że człowiek bez nauki nie może ni chwili?
To wyście nam otwarli tejże złote bramy!
To wyście nas przykuli w nauki kajdany
Od wszelkich nas nałogów broniliście dzielnie.
Ten jeden wszczepiliście. Gdzie idę?
Na uczelnie...

Ewa
No, proszę mamy kolejny numer występu...
Tylko tak dalej...
Słuchajcie, ale szkoła to nie tylko nauka!
Ach te pierwsze miłości!
( Gosia i Robert – piosenka „Kto za Tobą”)

Sylwia
Eee, słuchajcie to może być szokujące, zbyt współcześnie.
Ten numer nie przejdzie...

Dominika
Szkoda, bo miałam pomysł na j. polski...
(chwilę się naradzają, coś zapisują – śmiejąc się gromko – po czym
improwizują)
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Sebastian

„Młodości! Podaj mi skrzydła!
Albo nie – najpierw wody i mydła...”

Dominika

„Być albo nie być?” – na lekcji fizyki
Kiedy maj kwitnie i kwilą słowiki....

Sylwia

„Kto płacze? Joasia czy sosna rozdarta?”
A może jakaś inna, także grzechu warta?...

Ewelina

„Zbrodnia to niesłychana: pani zabiła pana!”
Znamy to, dobrze znamy, bo 997 co miesiąc
oglądamy...

Dominika

„Między nami nic nie było...”
Hmm, szkoda, że taką okazję się straciło...

Sylwia

„Jędruś! Ran twoich niegodnam całować!”
I słusznie – bo najpierw trzeba je
zdezynfekować.

Ewa

„Polały się łzy me czyste, rzęsiste...”
Na ten papieru świstek
Który po klasówce czyściutki oddałam
Bo zadań z matmy nie rozwiązałam.

Sebastian

„Natenczas Wojski chwycił na taśmie
przypięty...”
Termosik, a w nim likier z anyżu i mięty.
Wszystkim się zdawało, Wojski wciąż gra
jeszcze – chłopisko chrapało.

Dominika

„A imię jego Czterdzieści i Cztery!”
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Ucisz się chłopie, znamy te numery!
Ewa

„Nam strzelać nie kazano! Wstąpiłem na działo
i spojrzałam na pole” – na deszcz się zbierało.

Sebastian

„Jakiż to chłopiec piękny i młody
Jak to obok dziewica?”

Sylwia

Nie wiem, wystarczy sprawdzić dowody
A nie zaglądać im w lica.

Sebastian
Słuchajcie, było wesoło, śmiesznie, refleksyjnie, a nawet…
Może trochę nostalgicznie, co?
To chyba wystarczy...
(trzyma w ręku scenariusz)
Co Wy na to?
(do klasy, która reaguje akceptująco)
Przydałaby się jakaś pointa, nie?
( do mikrofonów podchodzą uczniowie – Dominika i Ewa)
Dominika
Każdy ma takie miejsce na ziemi
Miejsce, gdzie chce powracać
W miejscu tym zawsze jest nostalgicznie
I śmiać się można, i płakać...
Ewa
Szkoło, szkoło, cóż Ci dam?
Jedno serce tylko mam
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A w tym sercu wspomnień świat
Żyj nam, SZKOŁO, 1000 lat!!!
(wszyscy ustawiają w rzędzie )
( „Nie liczę godzin i lat” w wykonaniu Gosi )
Scenariusz opracowała1: Edyta Konior
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Przy opracowaniu scenariusz wykorzystano elementy scenariusza na jubileusz szkoły pani Heleny Walulik.
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